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На основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012) 

Библиотекa “Димитрије Туцовић“ упућује: 

 

 

 

ПОЗИВ 

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН01/2015 

 

1. Назив и адреса наручиоца: Библиотека „Димитрије Туцовић“ Лазаревац, 

Карађорђева  бр. 57 

 

2. Врста наручиоца: установа културе 

 

 

3. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности (члан 39. 

Закона о јавним набавкама) 

 

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 79710000 услуга  

– заштита имовине 

 

5. Jавна набавка није обликована по партијама. 

 

6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

 

7. Начин преузимања конкурсне документације: преко интернет странице 

www.bibliotekalazarevac.org и преко Портала јавних набавки 

 

8. Адресе и интернет адресе органа где се благовременомогу добити исправни подаци 

о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, 

условима рада и сл: подаци о пореским обавезама могу се добити у Пореској управи 

(Централа – Саве Машиковића 3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs ) о заштити 

животне средине (Руже Јовановић 27а, Београд, www.sepa.gov.rs ), а о заштити при 

http://www.bibliotekalazarevac.org/
http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/


запошљавању и условима рада у Министарству рада, запошљавања и социјалне 

политике (Немањина 11, Београд, www.minrzs.gov.rs ) 

 

 

9. Начин подношења понуде и рок: понуде са пратећом документацијом се достављају 

у затвореној и запечаћеној коверти, поштом или лично у просторијама наручиоца на 

адресу – Библиотека „Димитрије Туцовић“, улица Карађорђева број 57, 11550 

Лазаревац са обавезном назнаком на коверти: „НЕ ОТВАРАТИ  - КОНКУРСНА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 01/2015“. На послеђини коверте обавезно навести назив, 

адресу, контакт телефон и е-mail понуђача са именом особе за контакт. 

 

Рок за подношење понуда је 26.02.2015. до 14h.. Понуда која буде пристигла након 

наведеног рока сматраће се неблаговременом.  

Уколико се понуда шање пост-експресом, или на сличан начин, обавезно је њено 

ковертирање на претходно описан начин, па се тек затим шаље онако како је то 

организовано и предвиђено од стране служби за брзо слање поште (у посебним 

спољним омотима и сл.) 

 

10. Место, време и начин отварања понуда: јавно отварање понуда обавиће се у 

просторијама Библиотеке „Димитрије Туцовић“, улица Карађорђева број 57, 11550 

Лазаревац 26.02.2015. у 14:30h. 

 

11. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда: представници понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење које 

ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.  

 

12. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 

10 дана од дана отварања понуда и биће достављена понуђачима у року 

предвиђеним Законом. 

 

13. Лице за контакт: Душица Скочајић, рачуновођа, Карађорђева 57, Лазаревац, тел. 

011/8122-997 локал 108 

 

 

 
  В.д. директора 

  

       Јасмина Иванковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minrzs.gov.rs/


 

 

 

 

 

 


